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TASK 1 KAPITA SELEKTA 

Internet of  Things : Sensing 

Saat ini, di berbagai belahan dunia manapun banyak ditemukan peralatan  yang sudah 

terhubung dengan internet. Semua itu berguna demi mendukung dan memperlancar pekerjaan 

yang kita lakukan agar menjadi lebih cepat, mudah dan efisien. Seiring dengan kemajuan di 

bidang teknologi informasi maka terbentuklah Internet Of Things, dimana teknologi ini 

memungkinkan kita untuk menghubungkan mesin, peralatan, dan benda fisik lainnya dengan 

sensor jaringan dan aktuator untuk memperoleh data dan mengelola kinerjanya sendiri, sehingga 

memungkinkan mesin untuk saling terhubung dan bahkan bertindak berdasarkan informasi baru 

yang diperoleh secara independen. 

Internet of Things ini bekerja ketika setiap benda harus memiliki sebuah Ip Address. IP 

Address adalah sebuah identitas dalam jaringan yang membuat benda tersebut bisa diperintahkan 

dari benda lain dalam jaringan yang sama. Selanjutnya, IP Address dalam benda-benda tersebut 

akan dikoneksikan ke jaringan internet, dengan demikian kita dapat memantau benda tersebut 

bahkan memberi perintah kepada benda tersebut. Setelah semua benda memiliki IP Address dan 

terkoneksi ke jaringan internet, pada benda tersebut juga dipasang sebuah sensor. Sensor pada 

benda memungkinkan benda tersebut memperoleh informasi yang dibutuhkan. Setelah 

memperoleh informasi benda tersebut dapat mengolah informasi itu sendiri, bahkan 

berkomunikasi dengan benda-benda lain yang memiliki IP Address dan terkoneksi dengan 

internet juga. Akan terjadi pertukaran informasi dalam komunikasi benda-benda tersebut. Setelah 

pengolahan informasi selesai, benda tersebut dapat bekerja dengan sendirinya, atau bahkan dapat 

memerintahkan benda lain juga untuk ikut bekerja.. 



Misal penerapan sensor pada IoT dalam kasus Pengawasan kondisi lingkungan rumah 

Otomatis, pengertian sensor itu sendiri adalah sesuatu yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

perubahan lingkungan fisik atau kimia. Variabel keluaran dari sensor yang diubah menjadi 

besaran listrik. Dalam kasus ini di asumsikan ketika seseorang sedang berlibur dan rumah 

ditinggal dalam keadaan kosong. Suatu hari sensor kelembapan mendeteksi air di lantai dasar 

rumahnya. Pendeteksian sensor tersebut diproses oleh suatu aplikasi yang juga telah menerima 

laporan lain dari sensor temperature yang mendeteksi aliran air di pipa air utama ( temperature 

akan menurun saat air mengalir ). Kedua sensor tersebut menjadi “awas “ karena mendeteksi 

anomali lingkungannya. Apapun kondisinya kita dapat mengetahui dan memperoleh informasi 

lingkungan rumah dari sistem yang ada. Pastinya sebagai pemilik rumah ingin membetulkan 

kerusakan rumah secepatnya, karena masih ingin berlibur dalam waktu yang lama. Dengan 

memanfaatkan aplikasi yang sebelumnya telah disinkronisasikan dengan sistem rumahnya, maka 

akan memperoleh dua kode sekali pakai untuk membuka pintu rumah, satu untuk tetangga ( 

untuk mengecek seberapa parah kerusakan rumah ) dan satu untuk tukang pipa. Saat pintu rumah 

dibuka pesan akan masuk ke smartphone untuk menginformasikan siapa yang memasuki rumah. 

Dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman dimana tiap-tiap perintah argumennya 

menghasilkan sebuah interaksi antar sesama mesin yang terhubung secara otomatis dalam jarak 

berapa pun. 

 

 

 

 


